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JKölt Bétsbw 4a# Aüguftasbáö 1787. 

^ tnar ehhzdett munkám} Fctytatáfa* 
j \ * kívánatos 's fzép virtust fzereíletek, 

J i \ , Az Ó tctfzéíeit óh! meg-tie v«ílétek« 
Lelketeknek dolgát jól éfzbe vegyétek* 

*S az 6 igaz javát fzivbol keretietek. 
"Vagy taiám a' Lélek' halhatatlanságát 

Tsak mesének tartod annak valóságát* 
Bolond vagy nem látod, a* napnak világát 

Fényes délben^ Lelked halhatatlanságát 
Ha tagadod: mért nem játfz az igaílagnak 

Jól végire? mért adfz helyt a' bolondságnak? 
Mért hunyod-bé önként^ hogy ne láft fzemedet? 

Mért gyalázod így meg Nemes értelmedet? 
De ám légyen! lelkünk* halhatatlansága 

Ollyan^ hogy nints annak még bizonyoíTága 
Ollyan $ kételkedni hogy még rólia lehet^ 

*S egéfz etÖflegre hitele nem mehet; 
Ügy-is jobb volna az Űr ISTENT fzeretnünk^ 

Es a ditsu virtus' tetfzéfet követnünk; 
Mert ha femmivé lefzfz lelkünk j femmi kára 

Nem lefzfz ? hogy itt adja magát illy munkára© 
De hogyha meg-marad; jaj lefzfz aként néked5 

A* kinek a' virtus nem volt arany féked* 
A* bolt* ember ha van bizonytalanságban ^ 

Akkor-is o magát téízi bátorságban: 
£}?* A ' k é . 

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Jelzet: 306.976 



f36 Sdf • % # 
A*'tótes dolgokban az öllyan réfzre ű l , 

Hói bátrabban lehet, 's le nehézebben áSl* 
Ha kinek Ienne~is hát kételkedéfe f 

.. Hogy Jefzfz elteikének őrökké éléfe; 
Bolond azért hogyha azt a* réfzt követ i , 

Mellyen Ieg~kunnyebben magát eJ-vefzthetf* 
Süt ha bizonyoíbn tudnám, hogy lelkemnek 

Végztte lefzfz5 éppen mint e* rofzfz teltemnek* 
Ugy-is efabüi nem úgy kéne okoskodnom , 

Hogy míg élek lehet hát bolondöíkodnom. 
Lehet bé merülnöm a^gonofz vétkekben 5 

*S keresnem kedvemet míg élek ezekben. 
A* virtus 's a 'kegyes élet olly portéka ̂  

Mellynél az ISTENnek íáhts fzebb ajándéka* 
Tsak ez életben~is ennek hafzna drága; 

Mindeneket fellyűl mái nagy méltósága* 
Az embernek fzívét ez téfzi taendeflfé, 

Ez téfzí napjait 's éltét kellemeflé, 
Isz a' Terheket is könnyűekké téfzi* 

*S az idők9 unalmát egéfzfzen el-véfzi* 
Bár tsak hát míg élek, addig hafznát véfzen 

A* Virtufnak: magam' Barátjává téCzem: 
Hogy hímezze reám gyönyörűségeit, 

Es érezze fzívem fok édeffégeiu 
Ha mikor meg-halok, vég ként el-enyéfzek *. 

Ügy-is háládatlan iSTENhez nem léfzek 9 

Hanem a' míg élek Törvényét követem 9 

Tsak reá fordítom minden fzereíetem^ 
Meg-gondolom1 ügy-is jól Nemeflegemet, 

*S meg-nem otsmányítom vetekkel lelkemet* 
A* mi nem illik 's rút, ollyat nem tsinálok, 

Mint edgy nemes lélek élni úgy próbálok. 
így ha el-múlok-is) öröm lefzfz fzíveijiben* 

Hogy Nemeííégemet meg-tartáin éltemben. 
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Ömlők, hogy éltem' el nem vefztegettem > 
*S kevés napjaimnak betsúlloje lettem* 

Ez edgyboí leg-alább vígaíTágot véfzek: 
Hogy mar*dékimnáí jó hírben fenn léfzek, 

Ptft. 1787. 4-dik uéuguft. 

A Peflr'öl *s Budáról Qrdik jíugujli útnak indáit 
M. Gráf Gyulay *s Efzterházy Nemes Magyar 
Megcmcntjeit illy Férfikkel kis éré-ki* Ff ff* 

TTTa tsak ugyan mentek Magyarok, Ti Vitéz Rege* 
jut mentek! 

Hlyen időbe pedég, fold, fa midőn reped , ég* 
Moft juta kedvére nyárunk tüzefebb idejére * 

Moft mindent afzaló mérge nem útba vató» 
MoftazOrofzlán-jegy3 mivel a* nap fzínte azon megy* 

Annak lángjaira! lángba borúiba piriU* 
Moft a* kék Égnek dühí>Tebb tsillagzati égnek* 

Mind két égi Ebek., a'Kafza hugy, 's egyebek* 
Moft sut fzéltében hév Kánikulánk erejében 5 

Szórja tüzét, melegét, ftjlyti hevével egét. 
Mind ez hévséget fzul, mincfvelamennyi tsak éget. 

Mind ez főidre verS peftifts égi-erS* 
Moft vív táborral fzemed ellen az ég tele porral* 

Szikkadt fold fedelünk flórja az égbe fz^lunkt 
Moft faévfzomjuság* nyavalyák? Vmeg^ezer nyomó-

rúsíg 
Lankafztják fereged a moft tsqpa peftis eged, 

Nésd-elaz erd5knek már-is, *s a pufzta mezőknek 
Állati mind betegek, hogy nagyok a* melegek* 

Nézd^el az erdőknek már-is, *s a tzifra mezoknefe 
Feftett fzíne nagyon hervadozásba vagyon* 

Nésd-
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Ifi töt ^ föf 
J í^d-e l l o W j l t * a' kertéFzek Yiolájáe 

Szép kofzorijja fzoról * lank^dpz, 'ófzve-barit. 
Mofta? munkáfok, takarók t 's barmok ny$yalyáfo$r 

JLesnek bíyefeket^ lengedezi? fzeleket. 
Moft piii^g * ás fárad, ki~yeréjték2& vize ára4 r 

A* ki Diána hadát űz i , nyomozza vadátf 

Nyájjai Mpntánnak le-sütik fejeket, vele Pánnajj; 
Ofzi gulyája fovány páfzwa rát halovány. 

Hlyen idoc érye leve átad máísftt lemérve 
Páros hív*Regement, kiknek ejr-ordeljfr-ment! 

Menj hív nép még-is , h£ nyarad 's h$ ftnyargat az 
jíg-itf. 

Belgium ótja feli?, fzálj'$ telepedj le bejé! 
f&ewj akaratjára JOSEF fejedelmi fzavára, 

Hívnek vélt , rs fzeretett 5 hogy ez fara vetett. 
Menj, 's bfmtesd őket, a* bketlei? gártot-iytpfcet 

A' tseiideg hatalom 3* kik élőt unalom, 
Rontsd Brüfzfzel táját, Skáldis vize habja dagályát % 

Alj boízfzát fzaporán pártofi* földje porán* 
£**ki Királyjára', igaz és tprvényes Urára 

Aférte emelni fejét, *s gyülyteni rá erejét-
Menj, ha időd rát-is, ha a? ég^. hafanyargat^azrjt-isj 

Es mind ez fzomorít gondba vefzélybe borít. 
Mind jo* jelt názek-M ezekből, Márfi Vké^ekT 

Bíztatnak, felelek, mind ezen Egi-je^^f 
Jííztat erőt jellel az Orofzlán,'V menetellel,, 

Mellybe kereng mstnapanks hogy nyereségre kapunk. 
Uíztat fzjntén úgy a' £zvélyefzes JEgirKaf^ás hagy f d ) 

Belga vidjékett ez on t , fzéivefze, ^ánoraront. 
Bíz-

& Orion, «dgy fegyverrel fel-öyedezett nagy Egbert rajzo
ló Tfillagzat az jb^-yis^iiót»ál. A1 Magyarok köznévvel 
Juvják Kafzásnvk i a* Szentrírás fordítói pedig Kafzci,hágy-

. « & 14*4. 3úb 9* 9* $ób 3S, 3*- 4ms 5> & Ijgy 
hit-
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Piztat ífillagja 9 aataz Eb fzemefénye, haragja 
iSiriuS} b) e* beregit véle ha nap melegít. 

Ebb6l fzomjáság bnzog, égi-vefóély, fanyárúság , 

Mellyrfii a? gyülevéfz Belga, rakásra le-jv£fis» 
Még Erigónének tüze-is bíztat kis-Ebének, c ) 

MjelJy büzhít vizeket, vefzt Ievego-egeket. 
Menj hát jó jellel, 7s jöjj majd haza9 várt jövetellel t 

Pártos nép erejét törve, tapodva fejét* 
Jöjj fzáp hírekkel, kofzoriizva Babér levelekkel,d) 

Híred ofzoíjon elöl nyert diadalmi felöl. 
A* Magyarok karját, a'JÓSEPerÖs keze kardját 

Minden fzívbe hitesd > tfillagos-égbe vitesd* 
Már ha ragyog régen Magyarok Koronája az égen^ é) 

Ott kardunk? *s Katonánk légyen, a hol koronánk. 
• " UBt 

hitték róla a* Régiek, hogy fel-jövetele fzélvefzet lnák\ 
a' honnan Szélvefzesnelí, és. a* Hajófok1 ellenséges tQlla-
gának íratik. 

b) Sirius, a* nagyobb Rb-tfiUagzatban.' ed^y első nagysága^ 
és a' mi látáfunkra az egéfz Égen íegrfzebb *s leg-nagyobb 
tlillag. A* Magyarod GZt Kajzás-titán-járbnak > Káfzá's pal
lérnak nevezik. Sinusnak mondatik* 'Götög^fitentéti íze-
rém, a* fzáraztástól, mivel a' mi Tartományiakban a'leg. 
nagyobb meleg akkor vagyon, mikor ez a-' nappal őfzve* 
foglaltatva látfzik, a' honnan a' Yers-írck iiiyen ki-feje* 
zéfekre élnek vele ; Virgil. Zeneid. X» v. 275. 

, — «_ — — aut Sirius ardor 
lile Jitim , morbQsque f&vms mortalibus a&gris* 

JLottichius Epith. v. 573. 
--». — T— -^ dum Sirius ardtP 
Fervidus, et ctrtas populis dtnunciat i^as* 

c) A' ki'Eb-cfillagzat, vagy Canicula, meliy Ikarus* ebének* 
és Erigoné' ebének-is mondatik. Ez-is a tájon vagyon, 
a' honnan , a* közép-nyárban nálíunk tapafztalható hévsé-
geket közönségeién ennek tulajdonítják. Erről mondja 
Lotiph. Libr; III. Elég. VI. v. 3. 

Seji canis Srigqnes corruptas polluit auras , 
Seu LacuS) et multa pin^ue valudz falum. 

,. \jftLaurus nobilis Linnéi, Magyarul "Babér. 
7) Az Uranü Sextánfának hat alsóbb tüllagait, mellyekec 

Doppelmeyer az ö Ag-táblájban g h i c b h berökkei je
gyest 
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H E L I C O N T R E M E N § 
H I G I E I A P L E N S 

fiiper morho lethalí 8t* Gyon0öji 7 Poetae9 

ab invijis amicijptnu 

Ti /|*oeíla5 caprit triíH cingens Hygieia cupreiTö 
JlYjL Firíar5 ínornatss explicuiffe comas* 
E í rofeaiti pullo faciem vei'atnine tefta, 

Etniveosj pnllo fyrmate teéta5 pedes* 
Au§urnr? exequm triílis referebat amichis : 

Sci-icsT in fenis convsnit ille color,, 
Memnona ric íiaviíTe fuum pia dicitur Eos » 

Sic et Abydeaum, Seíta puella 5 virum. 
Obftupuere D i i : Valeant^ et currus et aether.9 

E]a ! rotae celeres íiítite! Phoebus ait. 
Cynthia * Theffaiicis veluti vitiata fufurris * 

Palluít, affidaa condita rmbe caput. 
Ibo , meam vifens, Podaiirius, ibo , fororem , 

Quin celeres petinas Daedale jungis, ait. 
Currit amica Venus, properat Tritonia Palias ; 

DIque Deaeque ora nes concita túrba rirorit* 
Quin etiam Eliciara (fi fas fit eredére) coelo 

Eliciunt Clamor, Terror et Ira Joveni, 
índignabandus folio defeendit eburno ^ 

Intonuitj mtra mugiit arte Pólus. 
Tela mihi! dixit: galeam Bellona minífrretjL 

la totó fient mox Acheronte neces | 
Ten-

gyez, Felséges Első JOSEF Tsáfzár Magyar Koronájává :: 
fordította Godofredus Kirchius. Lásd Frider, Hnuptius 
in Infiit. Aftvon. Erre tzéíoz tehát a' Vers-író, hogy a* 
mellé fegyveres Magyar örzö Katoiia-is keli , Felséges 
U-düi JÓSEF hafonlíthatatlan Királyunk örök emlékeze
tére. 
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Tende ro tá l , cíto tende Pavorí nexusque rotarum 
Interea* Divum Concioí fiftegradum! 

Tu verő ? Magni Proles genetofa Paremis ! 
Fáre* quid ingratuin eur laerymeríi, habes? 

Quis Cenuimgemiuus ö©ílram Briareus in aulám 
Miiitat? a d J u a u s , o! H I G i E r A ! tuos? 

Fallor? an vltrices liquere cubilia Curae? 
Inferni Curae lurida túrba Deié 

Seu magé Curarum Luctus íbror vrget et augit 1 
Faré ínihi! fic te Jupiter aequus amet { 

Audik^ ingemuit, fientique fimillima dixit 
Diya: fed heu íbciis vix referenda nieis ! 

Ecqutd infandum renövas doloreia 
Jupiter? longe melius tacerem; 
Gaudet abfcondi trepido cruore 

. „_. Crnda Cicatrix* 
Vt tamen noris, Páter! en , ab ovo. 
(Vis enim) Caufas repetára doloris* 
Audiat noftri miferata planftus 

Concio Divura J 
Urna9 fatali cin eres fepulcro 
Quae tegit, noftras renovat querelasj 
Et globi flammae, imferum rotaatea 

Vertice fumunu 
O ! mala, quondam temetatus ignis 
Fraude, morborúm feges et prpp^gof 
Tarda? eell'antem Lacíiefín quid urges 

Peafa trahentem? 
Oí Venusí dukeá Cynarae vírentis 
Neniae triítes cobibeat lepöres, 
Cedit, heu! cedit ftygio furori 

Cruda jaarito. 

hm 
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*4* <tti& ^ %& 
jám fenefeentéifi nova febritim vis 
Perculit mundum, frupet omnis aetas$ 
Qaam reíuftaütem breviori lethö 

Cogife ifi Orcúou 
Gy'őngyofi * ínorbö nimitim tenaci 
Gydngyőjli Myftes prépé füiieratíts 
Cumbit, et jaiii jaín laerymas Pőetae 

Ebibit Urna* 
Exmlat fraétis Hygieia terfisj 
Exulat trifti Dacia* Qaid ttltra? 
O ! mei tandein iüifetere lüétui 

Cencio Di*tf«i-| 

Plura dolor poftefjáí adlítid j fect'£Ínfa fiégabáí 
Ferre delöf$ qfcein ík píödidk <)P& t>éwt ~ 

Jam íatis indignos fteftí* ttteaFilk! safet* 
Verbofusqne dolor jtifta querefttís erat« 

Qaid fnpereíi: ? facras Epidaurius adferat herbasf * 
El medicam quidquid protnovec artis öpeiü* 

ípfa falutiferas medicatis frugibus herbas * 
Cortice de viridi* terra benigna ferat. 

Miiceat.has fapiente mantt Podalirms* et qüoi 
Edocuit 9 tetram pofle levare liléin. 

Sic Daciae, Hungáriáé redeat vigor 5 atque Paetant 
Gyongyofium vitae fpe melíore beet! 

á> Applauíere Dii. Ráta fint! Aglaja cattebat t 
Si& nos, űc Daciám Jupiter aeqüusai&et! 

dnAtta* PóátS* 

N»B« Ezeket a' Verfeket a* Poéta még akkor írta vala , midöö 
T.T, Gyöngyúji br nyavallyáskodék; de már m«X kívánt 
egtfl'éges áiíapotbaa vagyoa. 
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